
Miljöorganisationer bekräftar: 
Regnskogsskövlingen stoppad 
 
Toni kommentar: 
En mera vilseledande rubrik får man nog leta efter. 
Att man gör framsteg i Syd Amerika innebär på intet sätt att man stoppat kalhyggen 
främst i inre delen av landet mot Peru där man byggt privata vägar för att undgå 
Brasilianska myndigheters kontroll. Sorry Greenpeace ni sprider osakligheter och det 
är inte första gången. 200 nya Etanol fabriker skall byggas på kort tid och redan nu 
finns det inte mark för odling av sockerrör – samtidigt som man håller urinvånarna som 
slavar.   
 

Miljöorganisationer bekräftar att regeringar har lyckats stoppa ödeläggelsen av Sydamerikas 
regnskogar. ”De har gjort framsteg”, säger Dima Litvinov på Greenpeace. 

 

Dima Litvinov på Greenpeace.  

Som värst har avverkningen i Sydamerika legat på fyra procent per år. Det skulle innebära att 
skulle vara helt borta på bara 25 år. 
 
Satellitanalyser visar nu att Peru har bromsat ner avverkningarna. Det ska ha skett 
tillsammans med urbefolkningen och med hjälp av arealplanläggning. Till exempel har 
timmeravverkning endast skett i 1 - 2 procent av den fridlysta skogen i Peru. 
 
– Tyvärr har exporten av mahogny ökat därifrån, säger Dima Litvinov på Greenpeace. 
 
I Brasilien har förstörelsen av regnskogen minskat med 25 procent. Men det finns hot som 
oroar honom. 
 
– Den brasilianska regeringen har svårt att balansera olika intressen. Det största potentiella 
hotet mot urskogen är den ökade användningen av biobränsle, säger han. 
 
Att världsmarknadspriset på soja och nötkött har skjutit i höjden har varit en stötesten för 
regeringen, eftersom det då behövs mer mark. 
 
Soja tillhör de stora exportprodukterna i Sydamerika. Men det kräver också stora landarealer. 
Enligt Dima Litvinov har sojaproducenterna beslutat om att begränsa avverkningen av rädsla 
för klimatförändringar. 



 
Världsnaturfonden har plöjt ner en hel del pengar i den brasilianska organisationen ARPA 
(Amazon region of protected area). 
 
– Vi har lyckats bromsa avverkningen, säger Allan Carlson på Världsnaturfonden. 
 
Illegal avverkning är dock fortfarande ett problem. Allan Carlson ger exempel på att skog 
avverkas i Brasilien och sedan transporteras ut ur landet via särskilt byggda vägar i Peru. 
 
De mesta av Brasiliens växthusutsläpp kommer från regnskogsskövling. Landet är världens 
fjärde största klimatförorenare. 
 
– Vi hoppas att den brasilianska regeringen tar vara på det här historiska möjligheten och 
fortsätter slåss mot skogsskövling, säger Paulo Adario som representerar Greenpeace i 
Brasilien. 


